
Referat – møte i rovviltnemnda 24. juni 2015, Filefjell 
 
Frammøtte:  
Nemndsmedlemmer: Ivar Odnes, Marian Isumhaugen, Jørand Ødegård Lunde, Signe von Streng. 
Sekretariat: Erik Sandberg, Sidsel Røhnebæk, Harald Klæbo 
 
Forfall; Ragnar Nordgreen 
 
Tilhørere: Anders Braa (Miljødirektoratet), Sjur Aarebru (Mattilsynet), Arnfinn Beito (Oppland Sau og 
Geit) 
 
27/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Ingen merknader 
 
28/15 Godkjenning av referat fra møte 11. mai 2015 
Referatet godkjent 
 
29/15 Orienteringer – bestandsstatus, skadesituasjon og skadefellinger. Korrespondanse, møte med 
LMD og KLD 26. mai, beredskap/vakttelefon sommer 2015 
 
Erik Sandberg orienterte: 
 
Skadestaus: 
Gaupe: noen få spredte skader, nivå som i fjor på samme tidspunkt 
Jerv: ingen registrerte skader, nivå som i fjor på samme tidspunkt 
Bjørn: ingen registrerte skader, det var registrert 9 skader av bjørn i fjor på samme tidspunkt, det ble 
referert til de tre bjørneepisodene vi har hatt hittill i år; Hifunn i Ringebu, bjørn i skadefellingsområde 
for ulv i Ringebu, samt påkjørsel av bjørn på Dovrebanen siste helg 
Ulv: flere skader enn i fjor i Oppland på samme tidspunkt, men lavere på landsbasis  
Kongeørn; som i fjor, noen spredte skader, med ulik fordeling, noen i Nordre Land 
 
Bestandsstatus 
Nytt siden forrige møte: 
Gaupe: Litt opp fra min 53-60 familiegrupper på landsbasis. Min. 7 familiegrupper i Oppland 
Bjørn: Økt tetthet av binner i Hedmark, fortsatt lavere tetthet av hannbjørn, også i Oppland 
Ulv: For 2014 er det registrert 2 helnorske ynglinger (under bestandsmålet for første gang på 5 år), 
det er registert ca det samme individantallet på norsk side samt i grenseområdene som tidligere år. 
Kongørn: Ikke noe nytt 
Jerv: Ikke noe nytt etter de 9 ynglingene som det ble refert til sist. 
 
Iverksatte skadefellingstillatelser 

Art (ant) Område Varighet Utfall 

Ulv (1) Øyer, Ringebu, N- og S-Fron 14.-18. mai  Felt (17.05) 

Bjørn (1) Øyer, Ringebu, N- og S-Fron 14.-18. mai   

Ulv (1)  Ringsaker, Lillehammer 1.-9. juni  Felt (5.06) 

Ulv (1) 
Jevnaker, Lunner, Ringerike, Hole, 
Lier 

11.-22. juni   

Ulv (1) Sør- og Nord-Fron, Sel 19.-26. juni   

Ulv (1) Øyer, Lillehammer, Gausdal 23.-29. juni   

 



Det er brukt 360 000,- av budsjettert ramme på 800 000,- til godtgjøring av jegere i skadefellingsforsøk. Dette 
er bekymringsfullt høyt før skadene av jerv tiltar. Situasjonene med ulv har dratt mye midler, selv om vi har gitt 
stramme rammer og jaktlagene har vært forsiktige med jaktinnsatsen. 
 

Det har kommet en del reaksjoner til Fylkesmannen på felling av ulv kun på skadepotensial. Vedtaket 
14-18 mai er påklaget av to organisasjoner, og er oversendt til direktoratet for endelig avgjørelse. 
 
Nemnda erkjenner konfliktnivået, men mener iverksettelsene før skade kan forklares gjennom de 
erfaringene vi har hatt med skadegjørende ulv i en rekke situasjoner tidligere. 
 
Odnes referert kort fra møtet på Gardermoen 26. mai. Statsrådene etterlyser en tydeligere sonering. 
Dette er krevende hos oss med så mye sau over alt.  
 
30/15 Orientering fra NJFF-Oppland om gaupeovervåking 
NJFF-Oppland møtte ikke, saken utsettes. 
 
31/15 a) Kvote for lisensfelling jerv 2015/2016  
 
Det vises til saksframlegg av 18. juni – forslag til vedtak fra sekretariatet: 
 
Rovviltnemnda i region 3 viser til den nasjonale målsettingen om 4 årlige ynglinger av jerv i region 3/Oppland. 
Rovviltnemnda konstaterer at jervebestanden ligger over det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for region 3, jf. oversikt av 
sept. 2014 fra det nasjonale overvåkingsprogrammet. Nemnda har således myndighet til å fatte vedtak om kvote for 
lisensfelling, jf. §§ 4, 7 og 8 i rovviltforskriften.   
 
Sekretariatet tilrår at det fastsettes en kvote for lisensfelling av jerv til 15 dyr, hvorav maksimalt 6 hunndyr (uavhengig av 
alder). Det åpnes for felling med delkvoter i lisensområder som samsvarer med den geografiske differensieringen i 
forvaltningsplanen: 
 
Lisensområde A: Langs kommunegrensa mellom Vang/Øystre Slidre og Lom/Vågå, videre langs Rv51 til Vågåvatnet/Otta og 
deretter Otta og Gudbrandsdalslågen sørover til Otta. Deretter langs kommunegrensa mellom Sel og Nord-Fron til 
nasjonalparkgrensa for Rondane nasjonalpark, og denne følges til fylkesgrensa mot Hedmark: 5 dyr 
 
Lisensområde B: resten av fylket: 6 dyr      
 
4 dyr som tilleggsdyr som kan fordeles undervegs i lisensfellingsperioden. 

 
Eventuelle endringer av områdegrenser og fordeling av gjenværende kvote underveis i fellingsperioden skal sekretariatet 
avklare med leder av nemnda. 
 
Fylkesmannen har ansvar for rapportering/informasjon i samband med lisensfellingen. (jf forskriftens § 15, siste ledd). 
Dette gjelder informasjon om gjenværende kvote og mottak av meldinger om påskutte og felte dyr via telefonsvarer 
(Fylkesmannens rovvilttelefon). 
 

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Nemnda ønsker at innsatsen i jervejaktprosjektet tilpasses områder med store skader i kommende 
beitesesong  
 
31/15 b) Kvote for lisensfelling ulv 2015/2016 
 
Det vises til saksframlegg av 18. juni – forslag til vedtak fra sekretariatet: 
 
Rovviltnemnda har etter naturmangfoldlovens § 18, jf §§ 4, 7 og 10 i rovviltforskriften myndighet til å fastsette 
lisensfellingskvote for ulv i region 3 (Oppland). 
 



Rovviltnemnda vedtar en kvote på 3 - tre ulver i region 3 (Oppland) uten noen nærmere regioninndeling for 2014/2015. 
Rovviltnemnda kan til enhver tid endre eget vedtak om kvote for lisensfelling dersom nye opplysninger tilsier det.  Av 
hensyn til bestandssituasjonen og den genetiske variasjonen i bestanden, bør en vurdere tiltak slik at en at en ikke feller et 
individ som stammer fra den finsk – russiske bestanden. 
 
Eventuelle endringer av områdegrenser og fordeling av gjenværende kvote underveis i fellingsperioden skal sekretariatet 
avklare med leder av nemnda. Bakgrunn og begrunnelse går fram av saksframlegget fra sekretariatet. 

 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
32/15 Skadefelling ulv - tilleggskvote 
Det er pr. 19. juni felt 2 dyr av skadefellingskvoten på 4 dyr i region 3/Oppland. Det er nå iverksatt 
skadefellingstillatelse på 2 ulike dyr (Fron, og Jevnaker/Lunner). Samtidig vet vi at det er iverksatt 
skadefelling på ulv i Ål kommune i Buskerud, samt et par steder i Hedmark utenfor ulvesonen. Ut fra 
den aktiviteten av ulv som er registrert, mener sekretariatet at skadefellingskvoten på ulv bør økes 
med 2 dyr for å kunne håndtere framtidige skadesituasjoner med ulv resten av beitesesongen. Det 
vises til saksframlegget for lisensfellingskvote (19. juni) samt skadefellingskvote (15. mai) for mer 
faglig bakgrunn og begrunnelse for vedtaksforslaget. 
 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
33/15 Samordningsoppdraget for jerv i Sør-Norge 
Sandberg: Det har vært litt vanskelig å få til en tett dialog med NINA rundt problemstillingene vi 
ønsker å få utredet. Det er avtalt ett telefonmøte med NINA den 7. juli. 
 
Nemnda ønsker at det i dette arbeidet blir lagd et kart med beitedyrtetthet (dyr pr km2) og et kart 
for jervens områdebruk. Med dette som underlag kan en skissere en optimal sonering. 
 
34/15 Status revisjon av forvaltningsplanen 
Klæbo: Oppdateringene er i gang, men en rullering vil avvente både resultatene fra evalueringen av 
regionalforvaltning samt samordningsoppdraget. Det vil derfor bli en ny nemnd som vedtar den nye 
reviderte forvaltningsplanen. 
 
35/15 Eventuelt 
Klæbo: Om nemnda og andre har innspill/merknader til Fylkesmannens håndtering av 
skadefellingstillatelser, bes slike henvendelser gå til avdelingsdirektør v/Miljøvernavdelingen og ikke 
til rovviltvakttelefonen. 
 
 
Neste møte i rovviltnemnda er 6. august - telefonmøte og 19. august-ordinært nemndsmøte. 


